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ОПИСАНИЕ НА КУРСА 
Онлайн обучение с лекции, примери, практически задачи и различни сценарии, 
ролеви игри и истории, разказани и преживени от родители. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
1. Говорим ли езика на любовта на нашето дете? 

2. Любовта е основата 

3. Физически допир 

4. Утвърдителни думи 

5. Качествено време 

6. Подаръци 

7. Помагане 

8. Кой е основният език на любовта при детето ми? 

9. Учението и езиците на любовта 

10.  Възпитанието и езиците на любовта 

11.  Гняв и любов 

12.  Езиците на любовта в семействата с един родител 

13.  Езиците на любовта в брака 

14.  Как да помогнем на децата си да се справят с чувствата си? 

15.  Как да накараме децата да ни слушат? 

16.  Алтернативи на наказанието 

17.  Насърчаване на детската самостоятелност 

18.  Похвалата 

19.  Да освободим децата от вменените им роли 

20.  А сега да общуваме 

 

 

“Ако не намерите време да придобиете знания, как да 

отгледате емоционално здрави деца, ще се принудите да 

намерите време, за да придобиете знания как да 

лекувате емоциналните им травми.“ 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

         Казвам се Ирена Сиракова и съм собственик на онлайн магазина www.bilkova-

apteka.co.uk , регистриран холистичен терапевт, хомеопат и дипломиран психолог.  

         

        Създавам този курс, за да предам натрупаните теоритични и 

практически знания нататък, за да може повече дечица да се радват на 

емоционално здраве и повече родители да берат плодовете на истински 

смислено и плодотворно общуване със своите деца. 

 

ЦЕНА НА КУРСА 
Цена: £200 или еквивалентната му стойност в друга валута  
  

ЗАПЛАЩАНЕ 
Ще можете да заплатите по Пейпал или с карта. 

 

ЗАПИСВАНЕ 
Записването става, чрез закупуване на обучението в сайта www.bilkova-apteka.co.uk  

след което ще се свържем с Вас. 

СТАРТИРАНЕ И ДОСТЪП ДО 

МАТЕРИАЛИТЕ 
След заплащане, получавате достъп до секцията с материалите в продължение на 

180 дни.  

Материалите са обект на интелектуална собственост.  

http://www.bilkova-apteka.co.uk/
http://www.bilkova-apteka.co.uk/
http://www.bilkova-apteka.co.uk/
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Всеки курсист ще попълва Декларация, в която ще декларира, че носи финансова 

отговорност при разпространение на материалите публикувани в секцията на 

този курс. 

 

БОНУС  
Всеки курсист, който завърши обучението, ще получи безплатно комплект от 

книгите от серията „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕТСКИ КНИЖКИ“:  

 
 
                                                   БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! 

www.bilkova-apteka.co.uk 

 


